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Pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de finanțare  

din bugetul de stat а proiectelor culturale desfășurate de organizațiile 

nесоmеrсiаlе, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 503/2019 

------------------------------------------------------------ 
 

În temeiul art. 5 și 7 din Legea nr. 86/2020 cu privire la organizațiile 

necomerciale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 193, art. 370), 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 
 

1. Regulamentul cu privire la modul de finanțare din bugetul de stat а 

proiectelor culturale desfășurate de organizațiile nесоmеrсiаlе, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 503/2019, se modifică după cum urmează: 
 

1) la punctul 3, textul „arte, teatru, muzică și dans, educație prin cultură, 

promovarea culturii scrise, patrimoniu cultural material și imaterial, proiecte 

culturale de tip festival” se substituie cu textul: „arte vizuale, artele 

spectacolului, muzică, educație prin cultură, cultură scrisă, patrimoniu cultural”; 
 

2) la punctul 17, textul „21 de membri” se substituie cu textul 

„18 membri”; 
 

3) punctul 18 va avea următorul cuprins: 

„18. Remunerarea membrilor comisiei de experți, cu excepția 

reprezentanților aparatului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, se va 

efectua în baza contractelor de prestări servicii încheiate individual cu Ministerul 

Educației, Culturii și Cercetării, iar cuantumul acesteia pentru fiecare membru în 

parte se va stabili prin ordin al ministrului în valoare de 2% dintr-un salariu 

mediu lunar pe economie prognozat pentru anul în curs și aprobat de Guvern, 

pentru fiecare proiect evaluat. Cuantumul remunerării unui membru al comisiei 

de experți nu va depăși un salariu mediu lunar pe economie prognozat pentru 

anul în curs și aprobat de Guvern.”; 
 

4) la punctul 20, textul „80%” se substituie cu textul „maximum 80%”, iar 

textul „20%” – cu textul „minimum 20%”; 
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5) punctul 22 va avea următorul cuprins: 

„22. Proiectele depuse pentru fiecare arie tematică în parte sunt evaluate 

de câte trei membri din comisia de experţi, dintre care unul este reprezentant al 

Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, unul – reprezentant al instituţiilor 

din subordine şi unul – reprezentant al societății civile, conform grilei de 

evaluare specificate în anexa nr. 6.”; 
 

6) se completează cu punctul 23
1
 cu următorul cuprins: 

„23
1
. Proiectele care acumulează o medie aritmetică a punctajului mai 

mare sau egală cu 60 primesc finanțare identică procentual cu punctajul acumulat 

din maximumul prevăzut la pct. 20.”;  
 

7) la punctul 28, subpunctul 6) va avea următorul cuprins: 

„6) proiectele editoriale și de producție cinematografică pentru care sunt 

organizate concursuri separate.”; 
 

8) la punctul 1 din anexa nr. 1, după cuvintele „Proiectul cultural” se 

completează cu textul „(anexa nr. 2)”; 
 

9) în anexa nr. 6: 

a) la poziția „Relevanța proiectului”, cifrele „25” se substituie cu cifrele 

„20”;  

b) se completează cu textul:  

„Elementul on-line din cadrul proiectului     5 

- Vizibilitatea proiectului în cadrul rețelelor sociale 

- Prezența transmisiunilor live de la eveniment 

- Alte metode relevante referitoare la mediul on-line”; 
 

10) în anexa nr. 9: 

a) denumirea va avea următorul cuprins: „Ariile tematice de finanțare”; 

b) lа aria tematică „ARTE”:  

denumirea va avea următorul cuprins: „ARTE VIZUALE”;  

textul „și/sau а сеrсеtării artistice” se exclude;  

cuvântul „artei” se substituie cu cuvintele „artelor vizuale”; 

c) la aria tematică „TEATRU”, denumirea va avea următorul cuprins: 

„ARTELE SPECTACOLULUI”; 

d) la aria tematică „MUZICĂ ȘI DANS”, denumirea va avea următorul 

cuprins „MUZICĂ”; 

e) aria tematică „PROIECTE DE TIP FESTIVAL” se exclude; 

f) la aria tematică „PROMOVAREA CULTURII SCRISE”:  

denumirea va avea următоrul cuprins: „CULTURĂ SCRISĂ”;  

se completează cu textul: 

„- Susținerea publicațiilor periodice care abordează tematici culturale”. 
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2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova. 

 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor      Serghei PUȘCUȚA 

 

 

Ministrul educației, 

culturii și cercetării     Igor Șarov 

  



NOTA INFORMATIVД
la proiectul de modificare а Hadrarii Gцvеrпului сu privire la mосlul de liпап|аrе
diп bugetuI de stal а proieclelor cullurole tlesfci;urate de orgaпiza|iile песоmеrсiаlе

пr.503/20l9

1. Dепчпtirеа auto rulцi si, drr а caz! а раrtiсiрап оr la еlаьоrаrеа roiectului
Ministerul llduca ici. culturii i cercetirii.
2. Condi{iile се au impus el:rborarea proiectului de act normativ si finaliti{ile
чrmiritе
Дсtuа|ul Regulamctlt cu prir irс la modtrl dc fiпап!аrс din bugetul de stat а proiectelor
сulturаlе desfbquratc de organizatiilc пссоtпеrсiаlс а tbst adoptat рriп Ноtйrбrеа de
Guvem пr. 503./20l9 in conditiile in саrс precedenlul Regulament din anul 201,4 ауеа
rnultiple carente tunctionale. sesizatc atat de Ministerul Educaliei. Culturii Ei
Cercetdrii. cAt Ei de reprezentantii mediului asociativ саrе au aplicat ре parcursul
anilor la сопсursu| anual dc рrоiесtе culturale organizat de сdtrе Minister. in чrmа
оrgапizДrii sesiunii de proicctc culturale рспtru anul 2020 au fost оЬsеrчаtе anumite

рrоЬ|епlе ]n lеgаturа cu t'unclionalitatea noului regulament, fiind песеsаrе unele mici
rnoditlciri Ei completiiri репtru а exclude problemele menlionate.
Printre principalele carente;i problerTe lcgate de actualul Regulament se пumйri:

1, lnexisten{a unei corelalii matematice juste intre punctajul acumulat de uп
proiect ýi suma аlосаti de c5tTe minister in cazul in care proiectul este fiпап!аt,
Аstfёl. la moment, uп proiect саrе acumuleaza 61 de puncte primeýte l00%
din surna solicitat5 in cazul in саге exist5 sutjciente rеsursе financiare, exact са
ult рrоiесt саге acttпtLtleazd 99 de punctc din l00, сееа се reprezintd un
dezavtrnta.j гсlаtI\ pclltru proicctcIe tЬаrtе Ьuпе qi пu permite penalizarea
proiectelor rnai pu{in Ьuпе dаr саrе oblin f'irran{are.

2. Existenla ariei tematice ..proiecte de tip fЪstival" саrе а creat multe neclaritali
pentru aplicanli. in fЬаrtе multe cazuri aceýtia neavand nici uп rереr intre а

alegc sd aplice de excrnplu la aria tematicй ,.muzicй gi dans" sau la,,proiecte
dc tip tёstiral", I;хсludсгса аriсi tematicc ..proiecte de tip fёstival" va
sinlpiitica actir itatca cotlisiei de еr,аluаrе а proiectelor qi l,a elimina
inccrTitudinilc арliсапtilоr la alegcrctr ariei tcrnatice dorite,

3. Denumirile ariilor ternatice nu corespund fЬаrtе bine denumirilor general

acceptate in mediul academic ;i artistic. Sрrе exemplu, alia tematica ,,arte" а
indus iп еrоаrе unii aplicanfi, neflind сlаr la се arte se refeTa. Distinclia clari
intre аrtеlе vizuale. artele spectacolutui qi muzica va elimina aceastб
ncclaritate in proccsul dc depuncrc а proicctului.

-l, Itсtтuпеrаrса identicii репtrrt rlrctnbrii cornisiei de exper{i din afara

лliпistеrlllui. iпсlitЫсlrt de пurпДrtrl de prcliccte cr,,aluatc. Astfel, la рrорчпеrеа
Consiliul Internalional al Muzeelor 0СОМ) Moldova, МЕСС а completat
proiectul cu поrmе rеfЫitоаrе la rеmuпеrаrеа membrilor comisiei de experli
propo(ional cu numarul de proiecte evaluate. Respectiv, а fost introdusб о

tьrrпulё dc calcu] de 2 9/о dintr-un salariu mcdiu lunar ре economie рrоgпоzаt
рсlttгu anttl itt сt-tгs si арrсlЬаt cic Сur,сrп pentru fiecare proiect evaluat.

l xpcrienta аIlului 20l9 а dсmопstга1 са rсlllчllеrаrеа ечаluаtоriIоr а fost relativ
Ilrare in сопраrаtiе c1-1 lIunca dcpusa. tbrrrrula de calcul propusa actualmente

urmбпd sh reducб cu 50-75% valoarea remunerбrii pentru fiесаrе evaluator iп
parte. Ехреriеп{а ultimilor ani aratd с1 in fiecaTe sesiune de finan{are sunt

e\aluate aproxirnativ l00-120 de proiecte culturale, ýi nu plognozam о сrеýtеrе

substanliala pcntru апul 202 l. lixperienta ullПz4!ji aliilor lеmatlce епtru



prilna data in anul 2020 а аrаtаt са exista discrepante considerabile intre
пutпirttl de proicctc dcptrsc la difёritсlс аrii ternatice. Astfel, uпii experJi au
eralltilt uп пttlllir lninttn dc l2 proiectc crrlturale. ре cdnd allii au evaluat un
пumДr maxim dc 28 de proiccte culturalc. respectiv rеmuпеrаrеа lor identicй
nu а fbst una echitabila. Репtru anul 2021 estimdm о dispersare а proiecteloг
depuse pentru ariile tematice existente similаrй cu сеа din anul 2020, cu о
uýоаrа сrеýtеrе dаtД fiind elitninarea ariei tematice - proiecte de tip festival,
respectiYele proiecte urmiпd а fi depuse in cadrul altor arii tematice. Estimdm
са unui expcrt-evaluator ii vtlr rеr"епi iпtrс minimurn 15 proiecte culturale qi

llaxitnum 3 5 .

I)rincipalelc е|еmепtе dc imЬuпДt5{irе in rароrt cu Regulamentul ou privire la modul
de fiпап{аrе din bugctul de sta1 а proiectelor culturale desЙEurate de asocialiile
obýteýti. Sunt:

о lnstituirca unei corclalii matematicc .jtrste intrc punctajul acumulat de un
proiect qi suma altrcatd de саtrе rninister in cazul in саrе proiectul este finanlat.
ln acest mod se чоr cxclude situaliile absurde cu care ministerul s-a confruntat
in cadrul concursului de proiecte cu]turale cu finanlarea iп anul счrепt, сДпd
unele proiecte cu bugete рrоst alcatuite Ei cu pozilii de finanlare neeligibile аr
tl trebuit sй pritncascd 100% din suma solicitatd, Tot in acest mod estimйm
creýterea numarului de proiecte саrе чоr putca fi flnantate cu aproximativ 25-
25оk-

о Eliminarea ariei tematice ..proiecte de tip f'estival" саrе а сrеаt multiple
neclaritali репtru apIicanli si cvitarea posibilitalii depunerii unuia qi aceluiasi
proicct la mai tnuItc arii tematice.

о Modiflcarea denuIlirii репtru unele arii tcmatice, pentru а le fасе mai сlаrе

репtru aplican{i si репtru а le rасоrdа la limba.jul academic qi artistic general
acceptat.

о completarea proiectului cu о поrmа саrе prevede faptul сй in cadrul
proiectelor пu pot fi finanlate proiectele editoriale 9i de produclie
с inematograticd. ar ind in vedere tЪptul сё МЕСС organizeaza anual doua
сопсursuri separatc pentru proiectele editoriale qi respectiv de produc}ie
с inetnatograficД. рriп interrnediul CentruIui Nalional al Cinematografiei.

. '|'otodata se рr()рuпе moditlcarea nutnйru|ui membrilor comisiei. avind in
l,еdеrе excludcrea ariei tematice ..proiecte de tip f'cstival", respectiv si пumбrul
mеrпЬrilоr comisiei trcbuie rnicqorat.

СопГоrm dispoziliilor art. 5 б alin. ( l ) Ei (З ) din Legea пr. 100/2017 cu privire la actele
normative, actele norlnative iпtrd in vigoare peste о lunй de la data publicirii in
Monitorul Oflcial al RcpLrblicii Mo|dol,a. lпtrаrса in vigoare а асtеlоr normative
poatc tl Stabilita репtru () alta datal dоаr in cazul in саrе Se urmareýte protectia
drepturilor 9i libcrtdtilor t'undatlrentalc ale tlrnului, realizarea angajamentelor
intema{ionale ale Republicii Mo|dova, cопfi)rmаrса cadrului поrmаtiч hot6rArilor
Сuцii Constitulionale. eliminarea uпоr lacune din legislalie sau contradic{ii intre
actele поrmаtiче ori dасё exista alte circumstanle obiective. Astfel, iпtrаrеа in vigoare
а proiectului Ia data pLrblicirii in Monitorul Of'icial rezida din necesitatea asigurёrii
bunei destlsurбri а seslurrii de proiccte culturale pentru anul 202l, avind in vedere
taptul са data-limita dc рrсzепtаrс а рrоiесlсlоr la Ministcrul Educaiiei. Culturii 9i

Ссrсеtiгii estc 25 noielllbrie.
iп ocest sens, este oportun;i necesar са iпtrаrеа in vigoare а actului normativ sб tje la

4. Princi aIele revederi ale rоiесtчIчi i eviden еrеа еlеmепtеlоr noi

momentuI ublicйrii in Monitorul Oficial al Rc ublicii Moldova



5. Fчпdаmепtаrеа есо п о mico-fi па nci а ri
Апuаl. рriп Leeea bugetului dc stat. Ministcrului Educaliei. Culturii ;i Сеrсеtйrii ii
Sunt rcpartiZatc lni.iloacc tlпапсiаrс репtru оrgапizаrеа concurSului de proiecte
сultttrа]с. AstlL,l. rlLl r tlг cxista chclttricli suplitnentare fЪIа dc imрlеmепtаrеа
prccedcntului Rcgularricnt cLr privire la rnodul de tinanlare din bugetul de stat а
proiectclor счltчrаlе desfi;urate de asocialiile ob;tegti. Bugetul planificat репtrч
аlосаrе in urmatorii ani репtru сопсursчl de proiecte culturale al Ministerului
Educa{iei. Culturii rерrеziпtб репtrч anul 2019 - 5 000 mii lei, pentru anul 2020 - 5

000 mii lei. pentru anul 202l - 5000 mii lei. Rеmчпеrаrеа membrilor comisiei de
ехреrli cvaluatori. in rпДriпlса untti salariu rTediu luпаr ре economie. prognozat

репtru апul in сurs si apгtlbtrt dc (iur,сгlr. r"a tl ctcctuatб din contul aloca{iilor
арrоЬаtс rninisteruIui la sLrЬрrоgrаmul 850] ..Dezr oltarea Culturii". Mai mult,
rеduсеrса de la 7 la б а nurlrдrului de arii ternatice, si а rеmuпеrёгii evaluatorilor in
dерепdепtй de пчmДrul de proiecte evaluate, ча ачеа un impact fiпапсiаr pozitiv,
cheltuiclile legate de evaluarea proiectelor culturale pentru anul 2021 fiind estimate la
3-.l salarii medii ре ссопопliе ргоgпоzаtе рспtгu anul in curs, iп timp се pentru
sesiunca de proiccte сultLtгаlс din anul 2020. chcltuielilc respectivc au fost de 7 salarii
lnedii с ccOIl()Ill lc ()./а[е епtru atlul iп сuгs
б. Modul de iпсоr rаrе а actului in cadrul normativ iп оаrе

l)roicclLrl а tbs1 plasat рс роrtаlul trапsраrепtа dccizionalё ýi transmis in adresa а
peste 300 de organizalii ncctltrrcrcialc саrс au aplicat апtеriоr la concurs sau саrе sunt
iпс]цsс iп bazq dc dqt9 а nlinisteIului.
8. Constatйrile expertizei апtiсоruр{ le

l0. Соnstatйrile expertizei j u ricl ice
Proiectul а fbst supus expcrlizei juridice,

lgor ýАRОV
Мiпistrч

r0

Ех. Susurслсо Olga, сопsчhцпl priлL,ipql

Se va modifica Ноtаrаrеа Guvemului Nr. 503/20l9 репtru арrоЬаrеа Regulamentului
cu privire la modul de tiпапlаrе din bugetul de stat а proiectelor culturale dеslйqчrаtе
de organiza{iile песоmеrсiаlе.
7, Ачizаrеа si consultarea рuЬliсй а proiectului

lчrдпп_пr,о 0

Pюiectu l а Гоst лч!чý Jёреr1,491з[,ti99дФ9.. ._
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